AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informaţiile disponibile la data de 25.03.2014.

ACTE NORMATIVE CARE INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU 17.03.2014:
DATA

ACT NORMATIV

DENUMIRE

EMITENT

PUBLICATIE

Legislatia Romaniei

Hotarirea
26.mar.14 117/2014

privind organizarea si functionarea Centrului operational de comanda al
Guvernului

Legea
27.mar.14 24/2014

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2008 pentru
schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru
luarea unor masuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

Legea
27.mar.14 25/2014

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind
adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente
convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative

Legea
27.mar.14 29/2014

pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea
financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Guvernul

M.Of. 134
din 24feb-2014

Parlamentul

M.Of. 205
din 24mar-2014

Parlamentul

M.Of. 205
din 24mar-2014

Parlamentul

M.Of. 205
din 24mar-2014
M.Of. 205
din 24mar-2014

Legea
27.mar.14 217/2003

pentru prevenirea si combaterea violentei in familie - REPUBLICARE

Parlamentul

27.mar.14

muzeelor si a colectiilor publice - Republicata

Parlamentul

Legea

1

M.Of. 207
din 24-

311/2003

mar-2014
Legislatia Uniunii Europene

25.mar.14

Directiva
2014/27/UE/
26-feb-2014

de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului
si a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a le alinia
la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 65L

25.mar.14

Regulamentul
204/20-feb2014

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Aceituna de Mallorca/ Aceituna Mallorquina/ Oliva
de Mallorca/ Oliva Mallorquina (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

de stabilire a conditiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile demografice europene, in
ceea ce priveste defalcarea datelor, termenele si revizuirile de date

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 65L

25.mar.14

Regulamentul
205/04-mar2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 605/2010 in ceea ce priveste conditiile de
sanatate animala si sanatate publica si de certificare veterinara pentru introducerea
de colostru si de produse pe baza de colostru destinate consumului uman in Uniune

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 66L

26.mar.14

Regulamentul
209/05-mar2014

Regulamentul
249/26-feb2014

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a
importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia,
Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatoriala si Sierra Leone si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1036/2001

Consiliul Uniunii
Europene;Parlament
ul European

Jurnalul
Oficial 84L

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 69L

28.mar.14

Regulamentul
214/25-feb2014

de modificare a anexelor II, IV, XI, XII si XVIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului
European si a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor
si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice
separate destinate vehiculelor respective

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 70L

31.mar.14

Regulamentul
225/28-feb2014

27.mar.14

de inregistrare a unei denumiri in Registrul denumirilor de origine protejate si al
indicatiilor geografice protejate [Hori Bulle (IGP)]

2

de aprobare a unei modificari care nu este minora a caietului de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Umbria (DOP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 70L

31.mar.14

Regulamentul
226/07-mar2014

de aprobare a unei modificari care nu este minora din caietul de sarcini al unei
denumiri inregistrate in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor
geografice protejate [Hoficke trubicky (IGP)]

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial 70L

31.mar.14

Regulamentul
227/07-mar2014

Comisia Europeana
de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste poluarea fonica

Jurnalul
Oficial 70L

31.mar.14

Directiva
2014/38/UE/
10-mar-2014

Jurnalul
Oficial 70L

31.mar.14

privind aprobarea modulului ''E-Light'' cu diode electroluminiscente pentru luminile
de intalnire ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2
generate de autoturisme, in temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

Decizia
2014/128/UE
/10-mar-2014

de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare cu privire la cerintele de
publicare a informatiilor privind fondurile proprii pentru institutii in conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului

Comisia Europeana

31.mar.14

Regulamentul
1423/20-dec2013

Jurnalul
Oficial
355L

Autoritatea
Nationala de
Reglementare in
Domeniul Energiei

M.Of. 898
din 22-dec2009

Parlamentul

M.Of. 888
din 29-sep2004

ACTE NORMATIVE CARE IES DIN VIGOARE INCEPÂND CU 17.03.2014:
Legislatia Romaniei

17.mar.14

17.mar.14

Decizia
2898/2009

Legea
60/1991

privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei

privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice - Republicare*)
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18.mar.14

Ordinul
1072/2010

Ministerul Finantelor
Publice

M.Of. 297
din 07mai-2010

Ministerul Sanatatii
Publice

M.Of. 694
din 14-aug2006

Ministerul Sanatatii
Publice

M.Of. 694
din 14-aug2006

Primul-Ministru

M.Of. 133
din 24-feb2014

Ministerul Mediului
si Padurilor

M.Of. 667
din 24-sep2012

Parlamentul

M.Of. 915
din 13-oct2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid de proiectare privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel'', indicativ GP 111-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 441
bis din 25mai-2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice ''Ghid de executie privind protectia impotriva
coroziunii a constructiilor din otel'', indicativ GE 053-04

Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului

M.Of. 428
bis din 20mai-2005

privind stabilirea ratei dobanzii la termen pentru certificatele de trezorerie
transformate in depozite la termen la Trezoreria Statului

18.mar.14

Reglementa
ri din 2006

18.mar.14

Ordinul
912/2006

privind aprobarea Reglementarilor pentru autorizarea unitatilor care pot efectua
studii clinice in domeniul medicamentelor de uz uman

20.mar.14

Decizia
44/2014

privind exercitarea atributiilor de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor

20.mar.14

20.mar.14

20.mar.14

20.mar.14

pentru autorizarea unitatilor care pot efectua studii clinice in domeniul
medicamentelor de uz uman

Ordinul
3283/2012

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

Legea
282/2005

privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si
componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii
sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice

Ordinul
193/2005

Ordinul
194/2005
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Ordinul
33/2014

pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind
coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului Afacerilor
Interne

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 182
din 13mar-2014

Ordinul
21/2014

Ministerul Afacerilor
Interne

21.mar.14

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013
privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

M.Of. 103
din 11-feb2014

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013
privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor
Interne

21.mar.14

Ordinul
15/2014

M.Of. 96
din 07-feb2014

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013
privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor
Interne

21.mar.14

Ordinul
12/2014

M.Of. 75
din 30-ian2014

Ordinul
2818/2013

pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si
schimbarilor climatice nr. 1.239/2013

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 734
din 28-noi2013

21.mar.14

Ordinul
2230/2013

pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si
schimbarilor climatice nr. 1.239/2013

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 611
din 01-oct2013

21.mar.14

Ordinul
1778/2013

pentru completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor
climatice nr. 1.239/2013

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 442
din 19-iul2013

Ministerul Afacerilor
Interne

M.Of. 296
din 23mai-2013

Ministerul Mediului
si Schimbarilor

M.Of. 274
din 15-

21.mar.14

21.mar.14

21.mar.14
21.mar.14

Ordinul
66/2013

privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente in cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

Ghid de
finantare

a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
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din 2013

Climatice

mai-2013

21.mar.14

Ordinul
1239/2013

Ministerul Mediului
si Schimbarilor
Climatice

M.Of. 274
din 15mai-2013

Parlamentul
21.mar.14

Legea
259/2010

a sigurantei digurilor

M.Of. 857
din 21-dec2010

Parlamentul
21.mar.14

Legea
16/2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor
Varstnice - REPUBLICARE

M.Of. 304
din 08mai-2009

Parlamentul

M.Of. 525
din 22-iul2003

Parlamentul

M.Of. 163
din 07-aug1991

Parlamentul

M.Of. 87
din 04-feb2008

21.mar.14

Legea
333/2003

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto national

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

21.mar.14

Legea
51/1991

23.mar.14

Legea
196/2003

privind prevenirea si combaterea pornografiei*) - Republicare
Primul-Ministru

Decizia
266/2013

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general al
Departamentului pentru Energie de catre domnul Mircea Popa

M.Of. 440
din 18-iul2013

Ordinul
129/2009

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei
administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor
de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a
lucratorilor la locul de munca in Ministerul Administratiei si Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

M.Of. 469
din 07-iul2009

24.mar.14

24.mar.14

privind siguranta nationala a Romaniei
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24.mar.14

Ordinul
498/2008

24.mar.14

Legea
489/2006

24.mar.14

Legea
477/2003

27.mar.14

Legea
217/2003

privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de
prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca in
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor
si Reformei
Administrative

M.Of. 429
din 09-iun2008

Parlamentul

M.Of. 11
din 08-ian2007

Parlamentul

M.Of. 824
din 20nov-2003

Parlamentul

M.Of. 365
din 30mai-2012

Parlamentul

M.Of. 927
din 15-noi2006

privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor

privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare

pentru prevenirea si combaterea violentei in familie*) - Republicare

Legea
311/2003

a muzeelor si a colectiilor publice*) - Republicare
Ministerul Sanatatii

31.mar.14

Ordinul
423/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

M.Of. 174
bis din 29mar-2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate

31.mar.14

Ordinul
191/2013

M.Of. 174
bis din 29mar-2013

Consiliul Uniunii
Europene

Jurnalul
Oficial 76L

27.mar.14

Legislatia Uniunii Europene

22.mar.14

Decizia
2011/173/PE
SC/21-mar2011

privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
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27.mar.14

Regulamentul
827/26-apr2004

de interzicere a importurilor de ton obez din Atlantic (Thunnus obesus) originar din
Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatoriala si Sierra Leone si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1036/2001

31.mar.14

Regulamentul
996/26-oct2012

de impunere a unor conditii speciale de reglementare a importurilor de hrana pentru
animale si alimente originare sau expediate din Japonia, in urma accidentului de la
centrala nucleara din Fukushima si de abrogare a Regulamentului de punere in
aplicare (UE) nr. 284/2012

Consiliul Uniunii
Europene

Editia
Speciala a
Jurnalului
Oficial

Comisia Europeana

Jurnalul
Oficial
299L

PROCES LEGISLATIV
Acte normative aflate în promulgare
LEGE pentru completarea art.21 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
LEGE pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător și
România, în calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5
noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la
București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în
domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București , la 15 octombrie 2013
LEGE pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, și semnat de România la New York, la 3
iunie 2013
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane
fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
LEGE pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al
bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002
LEGE pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului
privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul
de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013
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